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1 Tulislah huruf di depan jawaban yang kau anggap benar pad a lembar jawaban

1. Penjelasan di bawah benar untuk keterangan aposisi adalah benar kecuali :
a. Keterangan yang dapat menggantikan unsur yang diterangkan.

c. Keterangan yang memberi penjelasan pada subjek atau objek. ~~II. J..'
<.<. tNvt{ VI ...._ •d. Penulisan keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah (--), atau tanda kurang. . --I

-

2. Pelengkap dan objek memiliki kesamaan unsur. Kesamaan itu adalah kecuali :
a. Bersifat wajib ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat.
b. Menempati posisi di belakang predikat.
c. Tidak didahului preposisi.
d. Tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif.

3. Di bawah ini termasuk penyebab salah nalar dalam komunikasi kecuali :
a. Deduksi yang salah
b. Generalisasi terlalu luas
c. Generalisasi terlalu sempit
d. Analogi yang salah
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4. Bahasa yang jemih, obyektif, sesuai akal sehat, tidak melibatkan emosi dalam komunikasi
merupakan syarat dalam

a. Eksposisi
b. Narasi
c. Argumentasi
d. Deskripsi
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II Jelaskan uraian secara singkat dan padat

1. Jelaskan pengertian bahasa Indonesia yang efektif dan efisien. Berikan ciri dan sifatnya.
2. Dalam komunikasi tulisan dikenal 4 golongan. Sebutkan dan berikan penjelasan serta

contohnya.
3. Jelaskan tentang penalaran induktif. Berikan contohnya,
4. Sebutkan anatomi dalam karangan ilmiah
5. Apa perbedaan Tema, Judul dan Topik
6. Dalam menulis karya i1miah, menurutmu apa saja yang harus diperhatikan
7. Apa saja hal perIu yang harus ada dalam suatu Intisari

•

cl\'t 0\,t.:. .1 JaM'
/. co. t\'\.Vl tl~~cd\
C •~ A-c1..' t- "" Nul'i')(

SCl\mOl (ctl'\.~\CV\Y"'- Jo'P.:'')G''''''
h c1ho,(. k-cl~'~@J.~~thP",!<¥¥l' ~LAn-l'hllJ ~t()~\~VI.

'09"- ~~(J.~~ CA..V\. ~cOvlCI.V.

... n"Q_Vlt\~I'\. \, \..tv Co.


